BUTLLETí 32

Setembre 2016

Butlletí
informatiu
de la
FUNDACIÓ
FRIENDS
CASAL FRIENDS
Ja som al setembre amb les piles carregades i molt satisfets amb les diferents activitats que
hem fet a l’estiu.
Tant el viatge a Roma com a Portugal han sigut experiències molt profitoses. Hem rigut
molt, hem compartit, hem solucionat imprevistos, hem conegut noves cultures i sobre tot
hem conviscut junts i hem vist món.

Els casals de juliol i de setembre també han anat molt bé: platja, Collserola, parc de la
Creueta del Coll, Cosmocaixa, i el CRAM són algunes de les activitats que hem fet.
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El projecte Espavila’t ha estat la novetat de l’estiu. Un grup de nois i noies han conviscut
durant una o dues setmanes en un pis d’Arenys de Mar. Han anat amb kayak, han vist un
espectacle de màgia, han fet volar estels, han provat per primera vegada menjar japonès,
han passejat pel camí de ronda o han fet una ruta pel parc Montnegre-Corredor. Però el
més important i l’objectiu principal d’aquest projecte és que han hagut de fer les tasques
pròpies d'una vida independent com ara anar a comprar, cuinar, netejar, planificar el dia, i
conviure amb els companys de pis.

Aquest cap de setmana comencen ja les activitats del casal de tot l’any i trobareu les del
mes de setembre al final d’aquest butlletí. A l’octubre començaran els tallers amb alguna
novetat de la que us anirem comentant.
Per últim dir-vos que el divendres 30 de setembre de 17:30h a 19:30h hi haurà jornada de
portes obertes del Casal Friends per mostrar-vos el que fem als qui no ens coneixeu
encara. Us hi esperem!
José Llorca, coordinador de lleure.
D30

EDUCA FRIENDS – Nou curs
Comença un nou curs a Educa Friends i aquest any amb
més “friends” que mai! El local de Ramis se’ns està
quedant petit i a més engeguem la nova seu a
Castelldefels. És una bogeria que ens fa molt feliços i ens
anima a seguir treballant amb molta il·lusió.
Aquí teniu informacions útils pel nou curs.
Inici de curs: dilluns 12 de setembre a les 9.00h.
Matriculació a l’IOC: del 5 al 12 de setembre, i els de batxillerat fins el 13 de setembre.
Educa Friends BCN: C/Ramis 2, Barcelona. Telf: 93.853.93.94
Educa Friends Castelldesfels:
Zona Estudio. Rbla Josep Tarradellas 7, Castelldefels.
Telf. 93 502 65 18.
Com cada any estem a la vostra disposició per ajudar-vos a gestionar la matrícula i resoldre
tots els dubtes que tingueu.
Fundació Friends - Asperger
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Premi Solidaris ONCE Catalunya 2016
La nostra fundadora Carme Canals rebrà el Premi Solidaris ONCE Catalunya 2016. S'ho
mereix. Gràcies a la seva empenta i dedicació som on som.
Enhorabona Carme, i moltíssimes gràcies a ONCE Catalunya per aquest reconeixement.
“Estos premios son un reconocimiento a la
solidaridad catalana, la que recibimos cada día
en la ONCE y la que nos permite hacer nuestra
labor social. Distinguimos personas, entidades y
proyectos que son el altavoz de acciones que
pasan, demasiado a menudo, silenciosamente
en nuestro alrededor. Les brindamos visibilidad
a personas e iniciativas, demasiado a menudo,
invisibles. Y nos gustaría que todo el mundo
sepa de sus luchas y superaciones cotidianas
porque se lo merecen. Hacen un trabajo diario,
callado y tenaz y demuestran que con esfuerzo
y constancia hay realidades que se pueden cambiar", Enric Botí, president del Consejo
Territorial de la ONCE a Catalunya.
L'entrega de premis serà el 6 d'octubre a les 19.15 h a l’Auditori ONCE Catalunya.

EQUIP FRIENDS

Lisbeth Renders, Botiga Friends
Hola Friends!,
sóc la Lisbeth, sóc psicòloga i estic a la Botiga Friends
des del setembre de 2013. Vaig arribar a la Fundació a
través de la Carme Canals i des del primer dia m’hi
vaig sentir molt a gust. La meva feina consisteix a
donar suport als nois i noies del torn de tarda de la
botiga orientant-los i donant-los les eines necessàries
per a dur a terme les tasques pròpies d’una botiga
d’una manera professional i treballant les habilitats
socials i la responsabilitat laboral.
M’encanta la meva feina perquè aprenc molt, estic en
contacte amb molta gent diferent i puc aplicar allò
que he après a la carrera.
Us espero a la Botiga!
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1/10/16 – XERRADA: L’afectivitat i la sexualitat en les persones amb
discapacitat intel·lectual
L’objectiu d’aquesta xerrada és clarificar conceptes bàsics i
qüestions significatives entorn la sexualitat de les persones
amb discapacitat intel·lectual i generar una espai on
compartir experiències. Es parlarà dels drets i deures sexo
afectius, dels aspectes saludables i dels riscos.
Gemma Deulofeu és psicòloga especialitzada en sexualitat i
Teràpia de parella i família. Màster en discapacitat
intel·lectual, salut mental i trastorns de conducta.
Professional del centre INARDI (Institut per l'Atenció i
Investigació
en
la
Discapacitat
Intel·lectual
i
Desenvolupament) en tasques de Formació, consultoria de
casos i teràpia individual, sexual i/o de parella en persones
amb TDI.
Col·laboradora amb Dincat des de l’any 2010 als programes d’atenció a famílies, Accepta i
Formació a Professionals. Ha participat com a docent en múltiples Congressos, Jornades i
àmbits universitaris.
Dia: Dissabte 01/10/16
Entrada lliure i gratuïta

Hora: De 17.30h a 19:30h Lloc: (a concretar)

ESPAI FAMÍLIES
Benvolgues famílies,
Comencem un nou curs amb moltes ganes i molts projectes entre mans que esperem que
es vagin consolidant. Com ja us vàrem comentar iniciem el projecte dels pisos tutelats, el
servei pre-laboral, un nou centre Euda Friends a Castelldefels i una nova col·laboració amb
Fundació Orange i BjAdaptaciones per oferir cursos d’impressores 3D i altres dispositius.
Com sempre us anirem informant via mail dels detalls i d’altres informacions que cregui
que poden ser del vostre interès.
Us desitjo a tots una bona tornada de vacances i estic a la vostra disposició pel que
necessiteu.
Consol
FUNDACIÓ FRIENDS – c/Aragó 227 ppl, 08007, Barcelona – www.fundaciofriends.org
Administració: 93.487.55.44 – administracio@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h.
Casal Friends: 93.487.55.44 – lleure@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h.
Botiga Friends: 93.272.58.67 – Dl a dv de 10h a 20h, i ds de 10h a 14h.
Educa Friends: 93.853.93.94 – educafriends@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9h a 14h.
c/Ramis 2, Barcelona
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(entre d’altres)

La setmana del Llibre en Català
Amb els Draco comencem les activitats de setembre amb la
visita obligada a “la setmana del llibre en Català”. És una
bona ocasió per fer un cop d’ull a les novetats literàries de la
tardor o trobar aquell llibre que sempre hem volgut llegir i
tenir.
Platja del Masnou
Què millor per retrobar-nos que passar un dia a la platja,
poder estar en remull i xerrar sobre les vacances? Anirem a
la platja del Masnou amb els amics per acomiadar-nos de
l’estiu. Recordeu portar gorra i protecció solar.

C.R.A.R.C Masquefa
El C.R.A.R.C. és una institució dedicada a la rehabilitació de
fauna silvestre amb la finalitat de retornar-la al seu hàbitat
natural, promoure la recerca científica i l’educació ambiental.
Així que aquest mes visitarem aquest espai i coneixerem
diferents espècies de quelonis, sauris i ofidis.
Festes de la Mercè
Ja esteu a punt per gaudir intensament de les propostes
festives de la Mercè? Enguany amb la Fundació visitarem els
actes que més ens agradin: activitats culturals, museus de la
ciutat o pujar a les atraccions de la fira que, com cada any
està situada a la Barceloneta.
Fira de teatre de Tàrrega
Gaudirem de la seva famosa Fira de Tàrrega. És el mercat
internacional de les arts escèniques que té lloc anualment a
Tàrrega el segon cap de setmana de setembre. Fundada el
1981, és un gran aparador de l’actualitat escènica, amb
interès especial en les arts de carrer, els espectacles visuals i
els no convencionals.
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